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 ِظبدر طبلخ ِزدذدح ) إٌظيفخ (                   ِظبدر طبلخ غيز ِزدذدح                 

  

 صنف الثروات المعدنٌة التالٌة الً معادن او صخور اقتصادٌة ...؟ -3س

 المنجنٌز (    -الكبرٌت         -   الزنك والرصاص     -الفوسفات          -المنجنٌز        -) الحدٌد   

 اٌظخٛر االلزظبديخ                 ْداٌّؼب                
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 اذكر اهمٌة كل مما ٌأتً مع ذكر اهم الدول المنتجه له ...؟ -4س

 اٌزطبص ٚاٌشٔه   إٌّدٕيش          اٌسذيذ           إٌسبص        

    
 اّ٘يزٗ    

    

  اُ٘ اٌذٚي  
 إٌّزدخ   

    

 

 اٌطبلخ اٌّزدذدح      اٌفٛطفبد            اٌىجزيذ             

    اّ٘يزٗ        

    اُ٘ اٌذٚي إٌّزدخ    

 

 الطبٌعًالغاز          الفحم             البترول            

           
 اهمٌته           

   

    اهم الدول المنتجة      

 اكتب المفهوم الجغرافً لكل مما ٌأتً ...؟ -3س

  ػٍّيخ اطزخزاج اٌّؼبدْ ِٓ ثبطٓ االرع. -1

  ِؼذْ يذخً في طٕبػخ زذيذ اٌزظٍير ٚاٌظيبراد ٚاالالد ِٚٛريزبٔيب اٌٚي اٌذٚي اٌؼزثيخ في أزبخٗ. -2

  ِٓ اُ٘ اٌظخٛر االلزظبديخ ٚيذخً فض طٕبػخ اٌطٛة اٌسزاري ٚدثغ اٌدٍٛد. -3

  ِؼذْ يذخً في طٕبػخ اٌجطبريبد ٚاٌظجبئه ٚاطالن اٌىٙزثبء. -4

  ِؼذْ يذخً في طٕبػخ ِٛاد اٌطالء ٚاٌظٍت. -5

  ززة اوزٛثز.ِظذر ِٓ ِظبدر اٌطبلخ اطزخذِٗ اٌؼزة وٛطيٍخ ٌٍضغظ ػٍي اٌذٚي اٌّظبٔذح ٌٍظٙبيٕخ في  -6

  ِظذر ِٓ ِظبدر اٌطبلخ االلً رٍٛيثب ٌٍجيئخ ٚطًٙ إٌمً ٚرخيض اٌثّٓ. -7

  اٌطبلخ اٌزي يٕزح ِٕٙب اٌٛطٓ اٌؼزثي ٔظت لٍيٍخ ِٚٓ أٛاػٙب اٌطبلخ اٌشّظيخ. -8

  ِظذر ِٓ ِظبدر اٌطبلخ يزُ رظذيزٖ اٌي خّيغ دٚي اٌؼبٌُ ػٓ طزيك إٌبلالد اٌؼّاللخ. -9

  % ِٓ أزبج اٌطبلخ في اٌٛطٓ اٌؼزثي.1ِٓ ِظبدر اٌطبلخ يظبُ٘ ثٕسٛ ِظذر  -11

  ]% ِٓ أزبج اٌطبلخ في اٌٛطٓ اٌؼزثي. 1,5ِظذر ِٓ ِظبدر اٌطبلخ يظبُ٘ ثٕسٛ  -11

  ِثً اٌىيّيبٚيبد. جٕشيٓ رذخً في اٌؼذيذ ِٓ إٌّزدبدِٓ ِظبدر اٌطبلخ ٔظزخزج ِٕٗ ِشزمبد وبٌظٛالر ٚاٌ -12

  يذخً في طٕبػخ اطالن اٌزٍيفْٛ ٚاطالن اٌىٙزثبء.ِؼذْ  -13

  ) اٌظٕبػبد اٌىيّيبٚيخ( ِٓ اٌظخٛر االلزظبديخ يٛخذ في اٌطجيؼخ ِٕفزدا اٚ ِخزٍطب ثبٌغبس اٌطجيؼي اٚ اٌسذيذ -14

 

 % من االحتٌاطً العالمً.51 % من االنتاج العالمً, وٌمتلك منه44ٌنتج الوطن العربً من ................... حوالً  -2 اكمل ...؟  -4س

 % من الطاقة المنتجة بالوطن العربً. 2,6تساهم الطاقة ................... بحوالً  -3

 % من الطاقة المنتجة بالوطن العربً. 2تسهم طاقة ............... بنحو  -4

 من اجمالً الطاقة المنتجة بوطننا العربً.% 64,7%, ومن ............  54,9ٌنتج الوطن العربً من ...................  -5

  % من االحتٌاطً العالمً.71% من االنتاج العالمً, وٌمتلك حوالً  30ٌنتج الوطن العربً من ......................  -6

 7 % منه.41% من االنتاج العالمً, وٌمتلك حوالً 25ٌنتج الوطن العربً من ...................... حوالً  -7
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 ...................... لقب اطلق علً الجنود الذٌن اتوا من اوروبا لغزو العالم االسالمً واتخذوا من الصلٌب شعارا لهم. -2

 الصلٌبٌون. -5الهنود الحمر.                  -4المغول.                        -3التتار.                           -2

 نجحت الحملة الصلٌبٌة ................... فً اقامة مملكة وثالثة امارات فً الشرق. -3

 الرابعة. -5الثالثة.                       -4الثانٌة.                     -3االولً.                       -2

 قامة امارة ........................ شمال العراق.استطاع الصلٌبٌٌن ا -4

 طرابلس. -5بٌت المقدس.                       -4انطاكٌا.                       -3الرها.                             -2

 استطاع الصلٌبٌٌن اقامة امارة ........................ شمال الشام. -5

 طرابلس. -5بٌت المقدس.                       -4انطاكٌا.                       -3                الرها.             -2

 قام الصلٌبٌٌن بجعل امارة .......................... مملكة الهمٌتها الدٌنٌة. -6

 طرابلس. -5دس.                      بٌت المق -4انطاكٌا.                       -3الرها.                             -2

 استطاع الصلٌبٌٌن اقامة امارة ........................ علً شاطئ البحر المتوسط. -7

 طرابلس. -5بٌت المقدس.                       -4انطاكٌا.                       -3الرها.                             -2

 .................. اول من حمل راٌة الجهاد ضد الصلٌبٌٌن.ٌعد القائد ........ -7

 صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3نور الدٌن محمود.              -2

 مؤسس الدولة االٌوبٌة..................... -0

 صالح الدٌن ٌوسف. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3محمود.             نور الدٌن  -2

 صالح الدٌن االٌوبً من اصل ..................... -9

 كنعانً. -5         ٌمنً.           -4كردي.                     -3هندي.                          -2

 استطاع القائد .................................. انهاء الخالفة الفاطمٌة فً مصر. -21

 صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3نور الدٌن محمود.              -2

 القائد ........................... استرداد امارة الرها من الصلٌبٌٌن. استطاع -22

 صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3نور الدٌن محمود.              -2

 . للحملة الصلٌبٌة الثانٌة. ) حمل راٌة الجهاد بعد وفاة ابٌه (.تصدي القائد ............................ -23

 صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3نور الدٌن محمود.              -2

 احٌا القائد ...................... المذهب السنً. -24

 صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.                         -4عماد الدٌن زنكً.                         -3نور الدٌن محمود.              -2

 استطاع القائد .......................... توحٌد البالد االسالمٌة وضم مصر الٌها. -24

  صالح الدٌن االٌوبً. -5اسد الدٌن شٌركوه.              -4عماد الدٌن زنكً.              -3   نور الدٌن محمود.       -2

 /   الدولة االٌوبٌة   الدرس الرابع
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 استطاع صالح الدٌن االٌوبً االنتصار علً الصلٌبٌٌن فً معركة ......................... -25

 حطٌن. -5لوت.                        عٌن جا -4الزاب.                        -3مرج دابق.                        -2

 قام .................. حاكم حصن الكرك بأعتراض قوافل الحجاج المسلمٌن وقتلهم. -26

 العاضد. -5ضرغام.                     -4ارناط.                      -3شاور.                      -2

 وعفا عن ملك....................... ارناطكة حطٌن قام بقتل بعد انتصار صالح الدٌن االٌوبً فً معر -27

 بٌت المقدس. -5انطاكٌة.                                  -4طرابلس.                                -3الرها.                               -2

 بعد احتالل حوالً ........................ عام. استطاع صالح الدٌن االٌوبً تخلٌص بٌت المقدس من الصلٌبٌٌن -27

 تسعٌن. -5ثمانٌن.                        -4سبعٌن.                      -3ستٌن.                         -2

 كان  رٌتشارد قلب االسد ملك دولة ............................ -20

 النمسا. -5فرنسا.                          -4انجلترا.                      -3المانٌا.                         -2

 عاد ملك .......................الً بالده بعد ان دب الخالف بٌنه وبٌن ملك انجلترا. -29

 النمسا. -5    النروٌج.                      -4فرنسا.                      -3المانٌا.                         -2

 غرق ملك .................. من صالح الدٌن االٌوبً قدوم الصلٌبٌٌن فً محاولتهم السترداد بٌت المقدسعند  -31

 النمسا. -5فرنسا.                          -4انجلترا.                      -3المانٌا.                         -2

 .................... الحرب بمفرده ضد صالح الدٌن وفشل فً استرداد بٌت المقدس.خاض ملك  -32

 النمسا. -5فرنسا.                          -4انجلترا.                      -3المانٌا.                         -2

 جلترا بسبب عجز رٌتشارد اسارداد بٌت المقدس.تم عقد صلح ...................... بٌن صالح الدٌن ورٌتشارد ملك ان -33

 امٌان. -5كوتاهٌة.                       -4الرملة.                          -3الحدٌبٌة.                            -2

 توفً صالح الدٌن االٌوبً فً مدٌنة .......................... -34

 بٌت المقدس. -5بغداد.                          -4دمشق.                          -3  القاهرة.                      -2

 من شروط صلح الرملة  بقاء بٌت المقدس فً ٌد ...................... -35

 التتار. -5        المغول.                -4الصلٌبٌٌن.                         -3المسلمٌن.                              -2

 من شروط صلح الرملة بقاء المدن الساحلٌة فً ٌد ....................... -36

 التتار. -5المغول.                        -4الصلٌبٌٌن.                         -3المسلمٌن.                              -2

 وحدة البالد بعد وفاة صالح الدٌن االٌوبً.حافظ الملك ...................... علً  -37

 المعز. -5الصالح.                      -4العادل.                     -3الكامل.                       -2

 قام الملك .................... بطرد الصلٌبٌٌن من دمٌاط. -37

 المعز. -5الصالح.                      -4          العادل.           -3الكامل.                       -2

 توفً الملك ..................... اثناء حربه مع الصلٌبٌٌن. -30

 0  المعز. -5الصالح.                      -4العادل.                     -3الكامل.                       -2
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 .....................شجرة الدر كانت زوجة الملك  -39

 المعز. -5الصالح.                      -4العادل.                     -3الكامل.                       -2

 ........................ اخر سالطٌن الدول االٌوبٌة.-41

 توران شاه. -5نجم الدٌن اٌوب ) الصالح (.                     -4   مروان بن محمد.                 -3صالح الدٌن االٌوبً.                      -2

 قامت الدولة ................... بعد انتهاء الدولة االٌوبٌة. -42

 االخشٌدٌة. -5الفاطمٌة.                       -4االموٌة.                         -3المملوكٌة.                       -2

 رٌتشارد قلب االسد عقد صلح الرملة مع صالح الدٌن االٌوبً بسبب ...................قرر  -43

 التفوق العسكري لصالح الدٌن.           -3                                    الخالفات بٌن الدول االوروبٌة.     -2             

 كانت شروط الصلح افضل للصلٌبٌٌن.    -5                        خوفه من وصول تعزٌزات صالح الدٌن.      -4            

 اول الخسائر فً جٌوش الحملة الصلٌبٌة الثالثة كانت من نصٌب .................... -44

 انجلترا. -5اٌطالٌا.                           -4   فرنسا.                         -3المانٌا.                             -2

 اتجهت الحمالت الصلٌبٌة الً مصر فً عهد ..................... -45

 .نور الدٌن محمود -5العادل.                         -4عماد الدٌن زنكً.                        -3صالح الدٌن االٌوبً.                         -2

 تهم بالشرق ...................ااول من حمل راٌة الجهاد االسالمً ضد الصلٌبٌٌن بعد تأسٌس امار -46

 نور الدٌن محمود. -5العادل.                         -4عماد الدٌن زنكً.                        -3صالح الدٌن االٌوبً.                         -2

 من هو ...؟ -3س

  َ.1144اطززد اِبرح اٌز٘ب ِٓ اٌظٍيجييٓ  -1

 رٌٛي رايخ اٌدٙبد ثؼذ اثيٗ ٚرظذي ٌٍسٍّخ اٌظٍيجيخ اٌثبٔيخ. -2

 _ اطزطبع رٛزيذ اٌجالد االطالِيخ ٚضُ ِظز اٌيٙب.

 

 َ.583ززر ثيذ  اٌّمذص ِٓ أيذٜ اٌظٍيجييٓ  -3

 _ اٌزسك في شجبثٗ ثديش ٔٛر اٌذيٓ ِسّٛد, ٚازيب اٌّذ٘ت اٌظٕي.

 ِؤطض اٌذٌٚخ االيٛيجخ._ 

 _  ٚزذ اٌجالد االطالِيخ )) ِظز ٚاٌشبَ ٚاٌؼزاق (( رسذ رايزٗ.

 

  ػفي ػٕٗ طالذ اٌذيٓ ثؼذ ِؼزوخ زطيٓ. -4

  غزق ٚ٘ٛ لبدَ في اٌطزيك الطززداد ثيذ اٌّمذص ِٓ طالذ اٌذيٓ -5

  ٍِه أدٍززا.خبء الطززداد ثيذ اٌّمذص ِٓ طالذ اٌذيٓ ٌىٕٗ ػبد ٌجالدٖ ثؼذ خالفٗ ِغ  -6

  اخٛ طالذ اٌذيٓ ٚاٌذي رظذي ٌٍظٍيجييٓ ٚزبفع ػٍي ٚزذح اٌجالد. -7

  ازذ طالطيٓ االيٛيجييٓ اٌذي رّىٓ ِٓ طزد اٌظٍيجييٓ ِٓ دِيبط -8

  ازذ طالطيٓ االيٛيجييٓ زبرة اٌظٍيجييٓ ٚرٛفي اثٕبء ززثٗ ِؼُٙ. -9

  ٌمزٍٗ.اخز طالطيٓ االيٛيجييٓ ٚدثز اٌّّبٌيه ِؤاِزح  -11

 

 ". المحنة ٌوم حنبل بن وأحمد الردة ٌوم الصدٌق بكر أبو برجلٌن ال ثالث لهما, الدٌن هذا أعز هللا إن : "_قال علً بن المدٌنً 
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 ......................كان الباب مفتوحا امام من ٌبدى مقدرة علً الحكم احٌاناهو مبدأ اخذت به الدولة  -2

 االٌوبٌة. -5العباسٌة.                         -4المملوكٌة.                      -3الفاطمٌة.                       -2

 مجموعة من اجناس مختلفة جلبهم االٌوبٌون من اسواق الرقٌق واسري الحروب لالستعانة بهم فً الجٌش وفً حراسة السالطٌن. -3

 العثمانٌٌن. -5الممالٌك.                            -4الفاطمٌٌن..                         -3االخشٌدٌٌن.                           -2

 تزوجت شجرة الدر من االمٌر المملوكً............... وتنازلت له عن حكم مصر. -4

 الظاهر بٌبرس. -5نور الدٌن محمود.                     -4ٌن اٌبك.                         عز الد -3سٌف الدٌن قطز.                         -2

 كان مدٌنة ................ عاصمة دولة الممالٌك. -5

 القاهرة. -5االسكندرٌة.                      -4القطائع.                        -3الفسطاط.                         -2

 تولً الممالٌك حكم مصر حوالً ................ من الزمن. -6

 ثالثة قرون ونصف. -5قرنٌن ونصف.                      -4قرن ونصف.                      -3قرن.                        -2

 تعد ................. من المناطق التً شملتها وحكتمتها دولة الممالٌك. -7

 الموصل. -5برقة.                         -4البصرة.                       -3.                      بغداد -2

 قامت دولة الممالٌك بعد تولً ..................... حكم مصر. -7

 الظاهر بٌبرس. -5محمود.                    نور الدٌن  -4عز الدٌن اٌبك.                          -3سٌف الدٌن قطز.                         -2

 تولً ................... حكم مصر بعد مقتل ابٌه عز الدٌن اٌبك. -0

 الظاهر بٌبرس. -5ابو جعفر المنصور.                     -4المنصور علً.                          -3سٌف الدٌن قطز.                         -2

 ..................... حكم مصر بعد ان عزل المنصور علً لصغر سنه والن البالد كان فً حاجة لحاكم قوي ٌتصدي للمغول.تولً  -9

 الظاهر بٌبرس. -5المستعصم.                     -4الملك العادل.                          -3سٌف الدٌن قطز.                         -2
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 بهذا االسم. "أم علً  "_ قصة تسمٌة أكلة 

 بأن الشعب لرفض ظاهرٌا البالد ملك لٌكون" الدر شجر" تزوجته الذى أٌبك الدٌن عز للملك الثانٌة الزوجة هى" على أم"

" على" طفله أم الثانٌة زوجته ظهرت وهنا قتلته, أن إلى أٌبك الدٌن عز غطاء تحت البلد تدٌر وظلت امرأة األمور زمام ٌتولى

" على أم" صنعت الدر شجر مقتل وبمناسبة قتلت, أن إلى بالنعال ضربا وأبرحتها لقتلها فدبرت طفلها ووالد زوجها بثأر لتأخذ

 ".على أم" أكلة علٌها أطلقوا هنا ومن الدر شجر بموت احتفاال الكافة على ووزعتها والرقائق والسمن والسكر الدقٌق من أكلة
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 اكتب المفهوم التارٌخً ...؟ -2س

  اٌي اٌظٍٛن اٌمٛيُ في اٌّؼبِالد اٌزدبريخ. ارشبد إٌبص ٚرٛخيُٙٙ -1

  ِٕظت ظٙز ِجىزا في اٌذٌٚخ االطالِيخ, ٚيسىُ طبزجٗ ثيٓ إٌبص ثّب خبء في وزبة هللا ٚطٕزٗ. -2

  ِؼبْٚ اٌخٍيفخ في شئْٛ اٌسىُ. -3

  .ملسو هيلع هللا ىلصرئبطخ ػبِخ في اِٛر اٌذيٓ ٚاٌذٔيب ٔيبثخ ػٓ اٌزطٛي  -4

  اٌخطبة ٔزيدخ ارظبع اٌذٌٚخ االطالِيخ ٚوثزح االِٛر اٌّزؼٍمخ ثبٌذٌٚخ في خّيغ اٌّدبالد. أشأد في ػٙذ اٌخٍيفخ ػّز ثٓ -5

  ديٛاْ أٔشأ ثغزع رٌٛي رظديً اطّبء اٌّزطٛػيٓ اٌزاغجيٓ في اٌدٙبد ٚرسذيذ رٚارجُٙ. -6

  اٌجيشٔطيخ.أٔشأ في ػٙذ اٌخٍيفخ ػثّبْ ثٓ ػفبْ ثغزع رأِيٓ طٛازً ِظز ٚثالد اٌشبَ ِٓ اٌغبراد  -7

  خٕذ يظزؼيٓ ثُٙ اٌخٍيفخ اٚ اٌٛاٌي في زفع االِٓ ٚإٌظبَ ِٚالزمخ اٌّفظذيٓ. -8
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 علً بن ابً طالب ( –عثمان بن عفان  –عمر بن الخطاب  –تطور النظام السٌاسً واالداري  للدولة االسالمٌة فً عهد.... ) ابً بكر الصدٌق  -3
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 تم انشاء بٌت المال فً عهد........................ -2

 علً بن ابً طالب. -5عمر بن الخطاب.                          -4.                     ملسو هيلع هللا ىلص الرسول -3ابً بكر الصدٌق.                   -2

 استخدمت العمالت المعدنٌة فً المعامالت التجارٌة فً الدولة االسالمٌة منذ عصر ................. -3

 الدولة الفاطمٌة. -5الدولة العباسٌة.                       -3الدولة االموٌة.                           -3فاء الراشدٌن.                          الخل -2
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 اٌرادات بٌت المال, ومصروفات بٌت المال ...؟قارن بٌن  -2س

 ِظزٚفبد ثيذ اٌّبي                               ايزاداد ثيذ اٌّبي             
1-                             2- 

 

3-                            4-  

 

5-                            6-  

2-  
3-                                          
4- 
5- 
6- 

 

 اكتب المصطلح التارٌخً ...؟ -3س

  فزضذ ػٍي وً ِظٍُ لبدر ٌزؼطي ٌٍفمزاء ٚاٌّظبويٓ. -1

  ضزيجخ وبٔذ رفزع ػٍي ِب رٕزدٗ االراضي اٌشراػيخ في اٌجالد اٌزي فزسٙب اٌّظٍّْٛ. -2

  ديُٕٙ ثؼذ اٌفزر االطالِي ٌُٚ يدجزُ٘ ازذ ػٍي اٌذخٛي في االطالَ.اٌيٙٛد ٚإٌظبري اٌذيٓ ظٍٛا ػٍي  -3

  ػٕبطز دخٍٛا االطالَ ِٓ ثٍذاْ ِخزٍفخ ال فزق ثيُٕٙ ٚثيٓ اٌؼزة اال ثبٌزمٛي ٚاٌؼًّ اٌظبٌر. -4

  ضزيجخ وبٔذ رؤخذ ِٓ اٌزدبر غيز اٌّظٍّيٓ ٔظيز ) ِمبثً ( ِزٚر ردبررُٙ داخً االراضي االطالِيخ. -5

  ِجٍغ ِٓ اٌّبي يؤخذ ِٓ اً٘ اٌذِخ ِمبثً زّبيزُٙ. -6

  وً ِب يسظً ػٍيٗ اٌّظٍّْٛ ِٓ ِىبطت ػٕذ فزٛزبرُٙ االطالِيخ. -7

  ًّ رطبٌخ االطالَ ٚرجٍغيٙب ٌٍٕبص ٌّب وبْ ٌُٙ ِٓ خظبي ٚطفبد زّيذح.ُ٘ اطً اٌؼزة اخزبرُ٘ هللا ٌس -8

  ٚثيذ ٚاليبرٙب.ززوخ اٌجيغ ٚاٌشزاء داخً اٌّذْ االطالِيخ  -9

  ززوخ اٌجيغ ٚاٌشزاء ثيٓ اٌذٚي االطالِيخ ٚغيز٘ب ِٓ اٌذٚي اٌّدبٚرح. -11

  ضزيجخ وبٔذ رؤخذ ػٍي وً ِب يخزج ِٓ ثبطٓ االرع ِٓ ِؼبدْ. -11

  رُ أشبءٖ ثظجت ارظبع اٌذٌٚخ االطالِيخ ٚرؼذد ايزادارٙب ِٚظزٚفبرٙب. -12

 

 انتمائها لنوع الصناعة الخاصة بها بالجدول التالً ...؟صنف الصناعات االتٌة حسب  -4س

 العطور. -6ادوات الزٌنة.          -5االسلحة.             -4االوانً الفخارٌة.                -3المنسوجات القطنٌة والحرٌرٌة.         -2))     

 تجفٌف الفاكهة والخضروات. -21عصر الزٌوت.          -9سٌور.             ال -0االوانً المعدنٌة.               -7الصابون.              -7

 االبواب واالثاث.    ((     -25الوسائد.             -24تصنع من الرمال البٌضاء.                -23الصابون.                -22

 اٌظٕبػبد اٌغذائيخ      إٌّظٛخبدطٕبػخ         اٌظٕبػبد اٌخشجيخ       اٌظٕبػذ اٌفخبريخ     

    

 الصناعات الكٌمٌائٌة     الصناعات الزجاجٌة       الصناعات الجلدٌة       اٌظٕبػبد اٌّؼذٔيخ     
    

 

 اذكر اشهر النساء المسلمات ...؟ -5س

2-  .........................            3- ............................            4-         ............................    5- .............................. 

 

 "ساقٌة الحجاج   " ب_ السٌدة زبٌدة لقبت 
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